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PW-C22 P
MOD. I 1207 A-M

G 134-C/CP
MOD. I 1207 A-M

PW-C22 P
MOD. I 1307 A-M

G 144-C/CP
MOD. I 1307 A-M

PW-C22 P
MOD. I 1508 A-M

G 149-CP
MOD. I 1508 A-M

PW-C22 P
MOD. I 1609 AO-M

G 159-CP
MOD. I 1609 AO-M

Alimentazione

Power supply

-

v

Hz

1

230/240

50

1

230/240

50

1

230/240

50

1

230/240

50

Potenza assorbita

Absorbed power

kW

W

1,6

1600

2,0

2000

2,5

2500

3,0

3000

Pressione

Pressure

bar

psi

120

1750

130

1900

150

2175

160

2320

Portata

Flowrate

l/h

gph

380

100

420

110

500

132

540

143

Serbatoio detergente

Detergent tank

l

gal

0,5

0,13

0,5

0,13

0,5

0,13

0,5

0,13

Serbatoio anticalcare

Discaling tank

l

gal
- - - -

Tubo alta pressione 

High pressure hose

m

ft

8

26,2

8

26,2

8

26,2

8

26,2

Cavo elettrico

Power cable

m

ft

5,5

18

5,5

18

5,5

18

5,5

18

Spinta lancia

Lance thrust
N 18 19 23 27

Rumorosità          Lp dB (A)               

Noise                   Lw dB (A)

78

95

78

95

78

95

78

95

Vibrazioni

Vibration
m/s2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Peso

Weight

kg

lb

19

41,9 

20

44,0

25

55,1

27

59,0

Dimensioni                                

Dimensions

cm

in

340x330x865

134x130x340
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 1 TÄRKEIMMÄT RAKENTEELLISET KOM-
PONENTIT

 2 TURVALLISUUTEEN LI-
ITTYVIÄ YLEISVAROI-
TUKSIA

Älä käytä laitetta muiden henkilöi-
den läheisyydessä, elleivät nämä 
käytä suojavaatetusta.

Korkeapainesuihkut voivat aiheuttaa 
vaaratilanteita väärin käytettyinä. Älä su-
untaa suihkua koskaan muita henkilöitä 

tai jännitteen alaisena ole-
via laitteita tai itse pesuria 
kohden. Älä suuntaa suihkua 

myöskään itseäsi tai muita henkilöitä 
kohden esimerkiksi vaatteiden tai jalki-
neiden pesua varten.
Veden korkea paine sekä sähkövirran 
käyttö voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
Ennen laitteen liittämistä sähköpi-
stokkeeseen tarkista, että laitteen 
tiedot tunnistuslaatassa vastaavat 

Laitetta saavat käyttää ainoastaan sen 
käyttöön koulutetut ja tehtävään valtuu-
tetut henkilöt.

kaikkien 
laitteen käyttäjien ulottuvilla.
Painepesuri säädetään tehtaalla ja kaikki 
sen kaikki turvalaitteet on suljettu sinetillä. 
On kielletty muuttamasta niiden 
säätöjä.
Älä muuta laitetta millään tavoin, sillä 
siihen tehdyt muutokset saattaisivat hei-
kentää turvallisuuttasi. 
Painepesuria tulee käsitellä laitteena, 
joka on kiinteä asetuksiltaan. Mikäli tätä 
ehtoa ei noudateta, voidaan aiheuttaa 
vaaratilanteita.
Sähköliitäntä tulee suorittaa ammattitai-
toisilla teknikoilla, jotka osaavat toimia 
voimassa olevien määräysten mukaisesti 
(Seuraa standardin IEC 60364-1) sekä 

-
ellinen liitäntä voi aiheuttaa vahinkoja 
henkilöille, eläimille tai esineille, joiden 
suhteen valmistajaa ei voida pitää va-
stuullisena
Käytettävän sähköjärjestelmän on oltava 
asennusmaassa voimassa olevien lakien 
vaatimalla tavalla valmistettu.  

Jos jatkojohtoja käytetään, va-
staavien pistokkeiden ja pisto-
rasioiden suojausasteen on ol-

tava vähintään IPX5. Sopimattomien 
jatkojohtojen käyttö voi tehdä laitteistosta 
vaarallisen. 

sähkösyöttöverkon tietoja.
Lue käyttöohjeet huolellisesti en-

nen laitteen ensimmäistä 
käyttöönottoa. Noudata tur-
vavaroituksissa annettuja 
ohjeita.

Vaaratasot
Vaara
Välitöntä riskiä varten, joka saa 
aikaan vakavia vammoja tai kuo-

leman.
Varoitus
Mahdollista vaaraa varten, joka voi 
saada aikaan vakavia vammoja tai 

kuoleman. 
Varoitus
Mahdollista vaaraa varten, joka 
voi saada aikaan lieviä henkilö- tai 

esinevahinkoja. 

1)  Otin
2)  Pääkatkaisin
3)  
4)  Johdon pidin 
5)  Letkurumpu
6)  Letkukelan vipu
7)  Suodatin
8)  Pistoolin turvalaite
9)   Liipaisin 
10) Pistooli
11) Käyttöohjeet
12) Muunneltavaa
13) Turbosuutinta

SISÄLTÖ
1 Tärkeimmät rakenteelliset komponentit 

   sivu 66
2 Turvallisuuteen liittyviä yleisvaroituksia  

   sivu 66
3
4 Korkeapaineletkun kytkentä  sivu 68
5 Laitteen sähkökytkentä  sivu 68
6 Laitteen käynnistys  sivu 69
7 Laitteen sammutus  sivu 69
8 Lisävarusteet  sivu 69
9 Huolto ja korjaukset  sivu 69
10 Toimintahäiriöt ja niiden korjaukset sivu 71
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Korkeapa inepesur i  on  l i i t e t tävä 
sähköverkkoon yleiskatkaisimella, jossa 
on vähintään 3 mm kontaktiväli ja joka 
soveltuu laitteeseen. On suositeltavaa 

-
katkaisinta, jonka herkkyys vastaa 30 mA 
suojaamaan pistorasiaa tai järjestelmää. 
Korkeapainepesuri on kytketty irt i 
sähköverkosta vasta kun pistoke on irro-
tettu sähköverkosta tai sähköjärjestelmän 
yleiskatkaisin on kytketty pois päältä.

“Total stop” –laitteella varustetut 
korkeapainepesurit ovat pois 
päältä, kun yleiskatkaisin on 

”0”-asennossa tai kun pistoke on kytket-
ty irti sähköverkosta.  Kun Total Stop-
järjestelmä on päällä, vaikka laite näyttää 
olevan pois päältä, se on todellisuudessa 
kuitenkin päällä. Sitä ei voi pitää turvalli-
sena ennen kuin katkaisin kytketään pois 
päältä tai pistoke irrotetaan.
Tarkista, että kaikki laitteen osat ovat 
moitteettomassa kunnossa ennen laitte-
en käynnistystä. Tarkista syöttökaapeli, 
korkeapaineletku, ruiskulaite ja laitteen 
kotelo. Älä astu korkeapaineletkun päälle; 
älä vedä, taita tai kierrä sitä. Älä liikuta lai-
tetta vetämällä sitä korkeapaineletkusta. 
Älä koskaan käytä laitetta, jos korkeapai-

ja käytä alkuperäisiä varaosia. 
Korkeapaineletkun on oltava hyväksytty 
laitteen käytössä syntyvää ylipainetta 
varten. Toimintaan liittyvä ylipaine, maksi-
milämpötilat sekä valmistuspäivämäärä 
on painettu korkeapaineletkun pintaan.
Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi 
valmistajan suositteleman pesunesteen 
kanssa. Muiden pesunesteiden tai kemial-
listen tuotteiden käyttö saattaa vahingoit-
taa laitteen turvallisuutta.
Käytä ainoastaan miedosti emäksisiä, yli 
90% luontoon hajoavia pesuaineita (Ph 
9,1 liuos 1%).
Noudata laitteen käyttömaassa annettuja 
säännöksiä vesikytkentöjen yhteydessä.

henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka 
johtuvat laitteen virheellisestä, huoli-
mattomasta tai väärästä käytöstä ja yllä 
mainittujen säännösten laiminlyömisestä.
Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, ai-
stillisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden 
(lapset mukaan lukien), kokemattomien 
tai asiasta tietämättömien henkilöiden 
käytettäväksi, ellei henkilö, joka vastaa 
heidän turvallisuudestaan valvo toimintaa 
tai anna laitteen käyttöön liittyviä ohjeita.   
Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, 
etteivät he leiki laitteella.

lävitse, ei luokitella enää juomavedeksi.
Käytä tarkoitukseen soveltuvaa järje-
stelmäerotinta tyyppi BA standardin EN 
12729 mukaisesti.
Käytä ainoastaan valmistajan suositta-
mia letkuja, lisätarvikkeita tai liittimiä. Älä 
käytä laitetta, mikäli sen sähköjohto tai 
jokin muu osa, kuten letku tai liitin, on 
vahingoittunut.
Käytä vain valmistajan hyväksymiä alku-
peräisvaraosia.
Suorita ainoastaan tässä käyttöoppaassa 
kuvatut toimenpiteet.
Anna kaikki muut toimenpiteet teknisen 
huoltopalvelumme suoritettaviksi.
Laitetta on siirrettävä ainoastaan tarkoi-
tuksenmukaisen kahvan avulla (älä yritä 
siirtää laitetta putkea tai sähköjohtoa 
käyttämällä);
Ennen laitteen käyttöä se on asetettava 
tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.
Jos laite on vioittunut tai ei toimi kun-
nolla, kytke virta pois päältä(irrota 
laite sähköverkosta pääkatkaisijaa 
käyttämällä tai irrota vesipuhdistajan 
pistoke pistorasiasta, mikäli laitteen 
kapasiteetti on alle 3 Kwa ja irrota se 
vesiverkosta). varovasti.
Sammuta vesipuhdistaja moninapaista 
katkaisijaa käyttämällä tai irrota pistoke 
pistorasiasta silloin, kun poistut laitteen 
luota vaikkakin vain hetkeks.

TÄRKEÄÄ: Käytä ainoastaan alkuperäi-
siä varaosia.

VAATETUS JA VARUSTEET

Käytä turvajalkineita, jot-
ka on varustettu liukastu-
misen estävillä pohjilla.

Käytä suojalaseja tai –
visiiriä sekä turvallista 
vaatetusta.

Suosittelemme sellaisten työhaalareiden 
käyttöä, jotka vähentävät tapaturmien 
vaaraa korkeapainesuihkun tahattoman 
koskettamisen yhteydessä.

Oikea käyttö
Painepesuri on tarkoitettu ajoneuvojen, 
koneiden, säiliöiden, seinien ja navettojen 
puhdistukseen sekä pölyttömään ja ki-
pinättömään ruosteen poistoon.

-
stä pääse vaarallisia saastuttavia aineita 
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KÄYTTÖNOTTO, TOIMINTA 
TYÖSKENTELYN AIKANA

Älä käytä laitetta suljetuissa 
tiloissa.

Ruiskupistoolin liipaisimen on toimittava 
pehmeästi ja palattava alkuperäiselle 
paikalleen vapauttamisen jälkeen.
Tarkista laitteiston toiminnallinen kunto 
aina ennen työskentelyn aloittamista.
Erityisen tärkeää on tarkastaa sähköjohto, 
pistotulppa, korkeapaineletku ja ruisku-
tuslaite sekä turvalaitteet.
Pidä lapset sekä kotieläimet kaukana 
laitteesta sen toiminnan aikana.

Älä puhdista itse lai-
tetta tai sähkölaitteita 
koskaan vesisuihkulla. 
Sähköiskun vaara!

Huomio! Räjähdysvaara. 
Älä ruiskuta tulenarkoja 
nesteitä.

Tarkista, että ilman virtaus on riittävä 
moottorin ilmanvaihtoalueella.
Älä peitä laitetta, jottei moottorin ilman-
vaihto pääse heikkenemään.
Aseta painepesuri mahdollisimman kauas 
puhdistettavasta esineestä.
Älä vahingoita sähköjohtoa astumalla 
sen päälle, puristamalla tai vetämällä sitä 
jne. Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta 

luontoon puhdistuksen aikana (kuten 
esim. asbestipölyä tai öljyä).
Noudata jätteiden hävitykseen annettuja 
ohjeita erittäin huolellisesti.
Älä käsittele asbestisementtipintoja pai-
nesuihkulla tai höyryllä. Lian lisäksi silloin 
voi irrota myös keuhkoille vaarallisia asbe-
stikuituja. Tämä vaara lisääntyy erityisesti 
painesuihkulla tai höyryllä käsitellyn pin-
nan kuivumisen jälkeen.
Älä käytä neulamaista suihkua helposti 
rikkoutuvien pintojen kuten kumin, kankai-
den tai muiden saman tyyppisten pintojen 
puhdistukseen.
Korkeapaineella tapahtuvan tasasuihku-
tuksen yhteydessä suutin on pidettävä 
vähintään 15 cm etäisyydellä.  3 VEDEN SYÖTTÖLETKUN KYTKENTÄ

laitetta ei saa koskaan käyttää ilman juo-
mavesiverkostossa olevaa erotinta.
Käytä aina sopivaa järjestelmäerotinta EN 

12729 tyyppi BA mukaisesti.
Järjestelmäerottimen läpi virtaavaa vettä ei luokitella 
juomavedeksi.

Suorita vesiverkon kytkentä liittimeen 
puhdasta putkea käyttämällä ja tarkista, 
että minimipaine on 1,5 bar ja maksimi-
paine 6 bar minimivirtauksella 7 l/min.

-   Kytke veden syöttöletku (Ø min.1/2”) vesiverkko-
on (Kuva 2).

-   Ruuvaa kiinni urosliitin (Kuva 3) vesiverkon 
liitäntään (2); kiinnitä letkun naarasliitäntä (3) 
liittimeen.

 4 KORKEAPAINELETKUN KYTKENTÄ

- Pura paineletku letkurummulta  (Kuva 4).
- Ruuvaa kiinni korkeapaineletku pistooliin (Kuva 

5).

 5 LAITTEEN SÄHKÖKYTKENTÄ

vastaavat toisiaan (katso laitteeseen sijoitettua 
tunnistuskylttiä).
Aseta pistotulppa voimassa olevien asetusten 
mukaisesti asennettuun pistorasiaan.
Tarkista jatkojohtoja käyttäessäsi, että yksittäisten 
johtojen minimiläpimitat ovat oikeat.
Aseta jatkojohdot siten, että laitteen suojausluokitus 
säilyy muuttumattomana.:

Jännite          johdon pituus   Läpimitta  
     V      m  mm²

     230     alle 20     1,5

     230              20 ja 50 välillä   2,5

Irrota pistotulppa pisto-
rasiasta ennen minkään 
laitteeseen suoritettavan 
toimenpiteen aloittamista.

sähköjohdosta vetämällä.
Kosketa pistotulppaa sekä sähköjohtoa 
ainoastaan kuivin käsin.
Pidä ruiskutuslaitteesta molemmin käsin 
siten, että voit vaimentaa riittävän hyvin 
käynnistyksen voiman sekä ylimääräisen 
momentin, joka muodostuu kulmavarrella 
varustettua ruiskutuslaitetta käytettäessä. 
Ole aina vakaassa ja turvallisessa asen-
nossa työskentelyn aikana.
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 9 HUOLTO JA KORJAUKSET

Irrota pistotulppa pistorasiasta 
ennen minkään laitteeseen suo-
ritettavan toimenpiteen aloitta-
mista.

Suorita ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvatut 
toimenpiteet.

Anna kaikki muut toimenpiteet teknisen huoltopal-
velumme suoritettaviksi.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

johtosarjaan, jonka voit tilata valmistajalta tai sen 
huoltopalvelusta.

suojattu vesisuihkuja vastaan.

Suodattimen puhdistus/tarkistus
Poista adapteri (Kuva 14) letkuliittimestä ja 
vedäseula (2) ulos.Seulan (2) voi helposti poistaa 
kärkipihdeillä. Huuh-tele seula ja aseta se takaisin. 
Korvaa vaurioitunutseula uudella.Painepesuria 
ei koskaan saa käyttää, jos seulapuuttuu tai on 
viallinen.

TAULUKKO KÄYTTÄJÄN SUORITTAMISTA 
RUTIINIHUOLLOISTA.

Toimenpiteiden kuvaus:

Tarkista virtajohto - putket -    
korkeapaineliittimet               Jokainen käyttökerta

VARASTOINTI
Aseta laite kuivaan ja jäätymiseltä suojattuun 
paikkaan.
Mikäli pelkäät laitteen jäätyvän varastoinnin aika-
na, ime pumppuun glykolipohjaista ajoneuvoissa 
käytettyä jäänestoainetta:
-  Upota vesiletku jäänestoainetta sisältävään 

astiaan.
-  Upota vartta vailla oleva pistooli samaan astiaan.
-  Käynnistä laite pistoolin ollessa avoinna.
- Käytä pistoolia, kunnes tasainen suihku alkaa 

virtaamaan ulos.
-  Säilytä jäljelle jäänyt jäänestoaine suljetussa 

astiassa.

- Sijoita kytkin asentoon I (ON) (Kuva 8)
-  Suuntaa suihkupistooli puhdistettavaa esi-

nettä kohden – älä suuntaa sitä koskaan 
henkilöitä kohden!

-  Paina turvakatkaisinta (Kuva 9) - pistooli vapautuu.
-  Suuntaa varsi alaspäin (Kuva 7)
-  Paina liipaisinta loppuun saakka  (Kuva 7).

 7 LAITTEEN SAMMUTUS

- Sijoita kytkin asentoon O (OFF) (Kuva 8)
-  Sulje vesihana
-  Anna pistoolin toimia, kunnes varresta ei tipu 

enää vettä (laitteen paine on poistunut)

-  Paina pistoolin turvakatkaisinta (Kuva 9). Pistooli 
lukkiutuu, jonka jälkeen se ei voi käynnistyä 
vahingossa. 

-  Irrota pistotulppa pistorasiasta
-  Irrota veden syöttöletku laitteesta ja vesiverkosta.

 8 LISÄVARUSTEET
Muunneltavaa 
Muunneltavaa (Kuva 10) on mahdollista säätää 
jatkuvalla tavalla kiertäen mustaa säätönappulaa 
pistesuihkusta (Kuva 10) tasaiseen suihkuun tai 
päinvastoin.   Tämän lisäksi sitä voidaan käyttää 
sekä korkea- että matalapaineella siirtämällä 
pääkappaletta pituussuunnassa pääkappaleessa 
olevan nuolen osoittaman suunnan mukaisesti 
(Kuva 11).

Varmista, etteivät pesuaineet pääse kui-
vumaan puhdistettavalle pinnalle.

PESUAINEEN LISÄYS

Laite on varustettu puhdistusainesäiliöllä.
Täytä puhdistusainetta puhdistusainesäili-öön (Kuva
12) sen jälkeen, kun olet ohentanut sitä ohjei-
denmukaisesti.

Letkurumpu
Korkeapaineputkea voidaan kiertää ainoastaan 
myötäpäivään. (kuva 13)

 6 LAITTEEN KÄYNNISTYS

Käytä laitetta pystyasennossa ja ainoa-
staan veden syöttöletkun kytkemisen ja 
hanan aukaisemisen jälkeen. (Kuva 7).
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Sähköisten ja elektronisten laitteiden jätteiden 
käsittely

Hävitä tuote noudattaen seuraavia voimassa olevia 
lajitellun jätteiden käsittelyä koskevia määräyksiä 
asianmukaiseen jätteidenkäsittelylaitokseen. Älä 
käsittele sitä tavallisena kaupunkijätteenä.

Mitä tahansa tietoja varten ota yhteyttä valmistajaan 
ohjekirjassa olevaan osoitteeseen.

Tuote on uusien ympäristöä suojaavien 
direktiivien vaatimusten mukainen ja se 
tulee hävittää asianmukaisella tavalla sen 
käyttöiän päätyttyä.
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 10 TOIMINTAHÄIRIÖT JA NIIDEN KORJAUKSET

Irrota pistotulppa pistorasiasta, sulje vesihana ja käytä pistoolia, kunnes sen sisällä oleva paine on poistunut 
kokonaan aina ennen minkään laitteeseen suoritettavan toimenpiteen aloittamista.

Toimintahäiriö Syy Korjaus

Paineen heilahdukset ja sen 
loppuminen

Aukaise vesihana

Puhdista pumpun syöttöletkussa oleva 
vesisuodatin 

Moottori hurisee käynnistyksen 
yhteydessä, muttei käynnisty

Tarkista sähkökytkentä

Käynnistä laite ja pane pistooli päälle

Käytä riittävän läpimitan omaa-
via jatkojohtoja; ks. “Laitteen 
sähkökytkentä”

Tarkista pistotulppa, johto ja katkaisin

Pane verkon suoja päälle

Moottori pysähtyy
-

Tarkista, että syöttöjännite vasta laitteen 
syöttöjännitettä. Odota 3 minuuttia ja 
käynnistä laite uudelleen.

Pesuainetta ei tule ulos
Puhdista pesuaineen ruiskutusvarren 
suutin

Suihkun muoto on epäsäännöl-
linen, ei tasainen

Puhista korkeapainesuutin

Säädä säätöholkkia
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